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Resumo 
 
Neste trabalho abordo as mudanças do conceito de luto apresentadas no Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais 4 e 5. A partir do exame de 

conteúdos veiculados em cursos de especialização e nas propostas terapêuticas 

para o luto, analiso como este fenômeno vem sendo construído e produzido como 

objeto científico. Embora os “saberes psi” considerem o luto como um afeto ‘normal’ 

frente a uma perda, suas definições sofrem variações segundo o contexto histórico, 

social e cultural. A partir da comparação entre a conceituação de luto nas duas 

últimas edições do DSM, verifica-se a elaboração de uma concepção de luto 

patológico. No DSM-4, de 2000, o luto é apresentado como diagnóstico diferencial 

do transtorno de humor Episódio Depressivo Maior. No DSM-5, de 2013, além da 

mesma distinção, observa-se a inserção do Transtorno do Luto Complexo 

Persistente, no tópico “Condições para estudos posteriores”. Apesar de ainda não 

ser categorizado como um diagnóstico oficial, o Manual propõe o conceito de luto 

patológico, distinto do luto normal pelo tempo de sua vivência. A apropriação deste 

fenômeno pelas disciplinas psi fornece um modelo de elaboração das perdas 

ocorridas na vida, e uma possibilidade de ação pelos “experts da conduta humana”. 

Nas sociedades ocidentais contemporâneas, caracterizadas pela busca contínua do 

prazer, configura-se um campo científico, com especializações para profissionais, 

direcionado ao controle do sofrimento pela perda. Assim, são criadas clínicas com 

uma oferta cada vez maior de serviços para acompanhamento do luto. 
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Introdução 
 

A inspiração para esta pesquisa surgiu a partir de minha experiência como 

aluna de curso de especialização, quando estagiei em um Centro de Terapia 

Intensiva (CTI), como psicóloga, em um hospital privado da cidade do Rio de 

Janeiro. Neste contexto, a maioria dos pacientes que acompanhava era acometida 

por doenças crônicas degenerativas. Durante os atendimentos aos enfermos e aos 

familiares identifiquei que possuía dificuldade em me posicionar enquanto 

profissional supostamente detentora de um saber especializado sobre o processo de 

saúde-doença, o morrer e o luto. Afinal, com que finalidade são formulados saberes 

que delimitam um tempo e uma expressão de sentimentos considerados ‘normais’ 

sobre o sofrimento decorrente da perda de um familiar? Até que ponto deveria 

aplicar propostas diretivas generalizadas, nos diferentes e particulares casos por 

mim acompanhados? A bibliografia referenciada na especialização em Psicologia da 

Saúde indica, por exemplo, concepções de pacientes com comportamentos 

considerados problemáticos e sugestões de manejo (Botega, 2012) e formas de 

mensurar a dor (Straub, 2014). O trabalho do psicólogo que objetiva uma resolução 

deste tipo de situação atende aos interesses dos enfermos ou da instituição 

hospitalar? 

O objeto da pesquisa começou a adquirir forma ao constatar a formulação do 

conceito de “luto patológico” na mais recente versão do Manual de Diagnóstico e 

Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-5, publicado em 2013. O DSM-4, edição 

anterior publicada em 2000, já evidenciava uma normatização da experiência 

subjetiva do luto ao posicioná-lo como diagnóstico diferencial do transtorno de 

humor Episódio Depressivo Maior. Por compartilhar características com este 

transtorno de humor, tais sentimentos seriam considerados como ‘normais’ da 

experiência do luto se apresentados dentro do período de dois meses após a perda. 

No DSM-5, o luto permanece como diagnóstico diferencial, porém com duração 

‘normal’ de até doze meses. Além desta distinção, observa-se nesta edição do 

Manual a formulação do Transtorno do Luto Complexo Persistente inserido no tópico 

“Condições para estudos posteriores”. Apesar de ainda não ser categorizado como 

um diagnóstico oficial, o Manual propõe o conceito de um luto patológico. Este se 

diferencia do luto normal pelo intervalo de tempo de sua vivência, sendo 
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considerado patológico o luto que persiste com severidade para além dos 12 meses 

que sucedem o falecimento. 

Esta pesquisa tem a finalidade de analisar as formulações teóricas e a 

proposta de intervenção em torno do luto na contemporaneidade. A partir do exame 

das representações da morte nas sociedades ocidentais contemporâneas, 

apreender como o luto é construído a partir um saber especializado entre 

profissionais de saúde, desencadeando novas categorias profissionais e novas 

propostas de intervenção por estes “experts da conduta humana”.  

 

1. Processo de morte 
 

Examinar os discursos e experiências acerca da morte nas sociedades não 

consiste em um exercício mórbido. O modo como os indivíduos lidam com o 

processo de morrer está inserido no campo simbólico dos fenômenos da vida 

humana. Seus elementos contêm significados que refletem a forma como os 

indivíduos vivem, suas crenças e valores, suas relações com seus corpos e os 

cuidados sobre eles. A morte não é apenas um fato biológico, mas um fenômeno 

que sofre alterações de acordo com o momento histórico e o contexto sociocultural. 

A morte, que já integrava os primeiros estudos etnológicos, recebeu maior 

atenção, como objeto de estudo das ciências sociais no início do século XX, 

ganhando força a partir da década de 1960. Pesquisas realizadas (Adam e Herzlich, 

2001; Arès, 2012; Elias, 2001; Menezes, 2004), por sociólogos, antropólogos e 

historiadores, apontam significativas mudanças nas práticas e representações 

relativas à morte e ao morrer. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um 

incremento no de uso de tecnologias aplicadas à medicina na tentativa de evitar a 

morte. O Centro de Terapia Intensiva (CTI) é cenário deste modelo, por concentrar 

recursos tecnológicos e equipe altamente especializada, a serviço de doentes em 

situação crítica ou limite, quase um hospital dentro do hospital (Menezes, 2006: 21). 

A partir da ênfase concedida à aparelhagem, surgiram críticas à forma como ela foi 

utilizada em hospitais por médicos. 

Na história do nascimento do hospital, Foucault (2014), em sua análise do 

contexto histórico-cultural, demonstra como esta instituição assumiu centralidade 

como local terapêutico. O monopólio dos cuidados sobre o processo de morte e os 
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doentes foi deslocado: das famílias e dos religiosos, para médicos, inseridos em 

hospitais. A racionalidade anátomo-clínica – que inaugura a medicina ocidental 

moderna – e a introdução de mecanismos disciplinares permitiram a medicalização 

do hospital, que se configura como referência central sobre saúde, vida e morte. 

Neste contexto em que se deve intervir ao máximo sobre a doença objetivando a 

cura e a manutenção da vida, o processo do morrer é administrado pelo saber e 

instituição médicas (Menezes, 2004: 31). 

Ariès (2012) cunha a expressão “morte interdita”, para se referir ao modelo de 

morte resultante do seu afastamento da esfera pública e familiar, para o interior do 

hospital, tornando-se “vergonhosa”. De acordo com o autor, com o surgimento das 

sociedades individualistas, hedonistas, em que se preza o auto-controle emocional, 

a morte se torna oculta. Oculta não apenas para o moribundo, mas também para a 

sociedade, que deve manter sua “trajetória de felicidade”. Neste contexto, pretende-

se esvaziar a carga emocional dos rituais do processo de morte com intenção de 

interferir o mínimo possível no status de felicidade. 

Este processo de esvaziamento é possibilitado pelo deslocamento do lugar 

privilegiado da morte para o hospital. “Morre-se no hospital porque os médicos não 

conseguiram curar” (Ariès, 2012: 86). Torna-se inconveniente morrer em casa, na 

medida em que se torna um fenômeno técnico de intervenção médica. A morte deixa 

de ser um fato pontual, transformando-se em um processo prolongado, vivido em 

etapas. O avanço tecnológico possibilitou a intervenção sobre disfunções dos órgãos 

e a configuração da noção de “falência de órgãos” sem que isto represente a morte 

do indivíduo, já que ele permanece vivo graças à manutenção artificial de seu 

funcionamento fisiológico. Neste contexto, concebe-se um novo diagnóstico 

denominado “morte cerebral”, na medida em que as funções dos demais órgãos 

podem ser mantidas por meio de aparatos tecnológicos, como a respiração e 

alimentação artificial, é a “morte do cérebro” que determina o momento da morte do 

indivíduo. O fenômeno da morte se torna mais complexo na medida em que se 

perde a linearidade entre processo de morrer e a morte, sendo necessário que este 

momento seja nomeado pelos médicos.  

Com os avanços tecnológicos surgidos, principalmente, após a Segunda 

Guerra Mundial verificou-se uma transição epidemiológica. As novas tecnologias 

médicas garantiram o tratamento curativo de diversas epidemias, permitindo a 

sobrevivência a elas. De acordo com Moulin (2009), antes a probabilidade de morrer 
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era quase igual para todas as etapas da vida, mas agora ela se concentra na etapa 

final da vida. A partir do momento em que as epidemias são controladas, há um 

aumento das doenças crônicas. Com o controle dos sintomas, o indivíduo pode 

conviver com tais doenças, mesmo que em alguns momentos isso signifique uma 

diminuição de sua qualidade de vida. 

De acordo com Menezes (2004), com a mudança do cenário da morte para os 

hospitais, evidencia-se uma crescente “medicalização da morte”, tornando-a alvo da 

ação e da eficácia técnica médica. O enfermo fica entregue às mãos dos 

profissionais, com pouco acesso às informações sobre sua condição, seja por falta 

de comunicação dos médicos ou por desconhecimento dos termos técnicos que são 

utilizados. A morte é monitorizada e controlada sob a perspectiva de um saber que 

se desenvolveu objetivando a manutenção e o prolongamento da vida. Estas 

características determinam o modelo denominado de “morte moderna”. Neste 

contexto, a morte de um doente era considerada como fracasso daquele saber e 

seus profissionais.  

É neste sentido que se orientam as críticas ao modelo de “morte moderna”. 

Na medida em que os doentes em final de vida são inseridos na rotina do hospital, 

os cuidados sobre eles tornam-se protocolados e rotinizados, a assistência tornou-

se impessoal, mecânica e asséptica. Desta forma, critica-se a “morte moderna” 

quanto ao seu processo de despersonalização dos internados, o crescente poder 

médico sobre as decisões e intervenções e a desumanização, assujeitamento ou 

objetificação do doente.  

Na década de 1970, com o crescimento de uma população com doenças 

crônicas degenerativas, critica-se a situação de uma “perda de autonomia” dos 

pacientes devido ao excesso de poder médico com práticas racionalizadas e 

automatizadas. Reivindica-se sobre o direito de “morrer com dignidade”. A filosofia 

hospice1, criada por Cicely Saunders, enfermeira, assistente social e médica inglesa, 

postula uma assistência baseada na preservação da autonomia do doente, no 

controle dos sintomas e no respeito aos desejos dos enfermos. Nos Estados Unidos, 

a partir de críticas aos excessos de poder médico, o movimento inicial pelos 

Cuidados Paliativos teve origem em organizações populares, dirigidas por 

                                            
1 St. Christopher Hospice, fundado em 1967 em Londres, foi o primeiro hospice inaugurado e 
reconhecido como uma instituição de assistência, ensino e pesquisa no cuidado dos “pacientes 
terminais” e seus familiares. 
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voluntários e enfermeiras, com caráter anti-médico (Menezes, 2004: 54). A ideologia 

deste movimento se direciona aos pacientes diagnosticados como “fora de 

possibilidades terapêuticas de cura” (FPTC), em uma situação em que a medicina 

não oferece recursos para a cura ou controle da doença, sendo a morte o desfecho 

direto e inevitável. Por entender que, neste estágio, o paciente FPTC pode ter seu 

sofrimento associado a diversas origens, Saunders cunhou o termo “dor total”, 

referindo-se à totalidade ‘bio-psico-social-espiritual’. É sob este prisma que as 

intervenções dos paliativistas devem atuar para garantir um bom processo de 

morrer. As intervenções profissionais não se direcionariam mais à manutenção e 

prolongamento da vida a todo custo, mas aos desejos e vontades do paciente FPTC, 

oferecendo-lhe maior conforto e autonomia. Para tanto é então necessário o 

envolvimento de uma equipe multiprofissional alinhada no mesmo propósito, como 

médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. 

A morte é colocada em discurso tanto no meio profissional e acadêmico como 

no social. O objetivo central é que, permitindo maior “autonomia” e “independência” 

do paciente, se garantiria maior “qualidade de vida” até o final da sua vida. Para isso 

o suporte deveria ir além do plano físico, implicando uma atenção aos aspectos 

“sociais”, “psicológicos” e “espirituais”. Diante da proposta paliativista do cuidado 

sobre a totalidade do indivíduo, Menezes (2003: 141), formula a hipótese de que o 

modelo de “morte contemporânea” construído pode ser compreendido como 

tentativa de acessar uma totalidade perdida na fragmentação tanto da identidade 

individual como de seu referente corporal.  

De acordo com o ideário paliativista, a meta da assistência é propiciar a 

produção de uma “boa morte”, a partir da expressão dos desejos do doente. Para 

tanto é fundamental que ele efetue escolhas em torno de seu processo de morte, a 

partir de informações sobre as possibilidades terapêuticas, transmitidas pela equipe 

de saúde. Para que ele pudesse tomar decisões sobre seu processo, seria preciso 

que houvesse uma “comunicação franca” entre os atores sociais envolvidos. Este 

aspecto contrapor-se-ia ao modelo curativo da “morte moderna” uma vez que, 

explicitados os limites da medicina e os desejos do paciente, seria possível que este 

fizesse escolhas e tomasse decisões quanto ao seu período final de vida. 

Elabora-se então o conceito de “boa morte” ou “morte contemporânea”, que 

valoriza o morrer com “autonomia” e “dignidade” – categorias relacionadas aos 

sujeitos e suas vontades – valores importantes na cultura individualista em que a 
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vida de um sujeito é considerada única e singular. Para atingir esta meta, é preciso 

haver uma comunicação franca e eficaz da equipe médica, um espaço para a escuta 

dos desejos e sentimentos do doente diante dessas informações e, ainda, espaço e 

possibilidade de atuação dos profissionais e familiares de acordo com a trajetória 

escolhida pelo indivíduo doente. A morte não é mais ocultada, pelo contrário, ela 

deve ser anunciada para que o paciente, tendo consciência de sua proximidade, 

possa tomar decisões. No modelo da “morte contemporânea” o foco se desloca da 

doença, como na “morte moderna”, para o doente. A “boa morte” é aquela que 

acontece à maneira do paciente na busca de uma “morte digna”. 

O trabalho possibilitado pelo anúncio da proximidade da morte, em 

contraposição ao modelo de “morte moderna”, representa, de certa forma, um 

resgate da essência do modelo da “morte tradicional”, que perdurou da Idade Média 

até o século XX, com a institucionalização do hospital. Assim como no modelo 

tradicional, o ideário paliativista propõe que a morte aconteça, sempre que possível, 

na residência do doente cercado por seus familiares, que cumpririam ritualmente os 

desejos do paciente.  

Conforme apontado por Menezes (2004), a proposta da “qualidade de vida”, 

até a última etapa da vida, objetiva dar a oportunidade de um último trabalho sobre 

si e sua identidade pessoal, condição valorizada na cultura individualista. O 

processo de morte como um trabalho sobre si proporcionaria uma última 

oportunidade de crescimento para si, mas também para os que o cercam, pois o 

trabalho não se resumiria à reflexão, exigiria também a expressão e o 

compartilhamento. Contrapondo-se à temida imagem da “morte moderna” do doente 

internado em um leito de um hospital, o ideário do modelo da “boa morte” é da 

construção de uma “morte pacífica” na qual o doente e os demais envolvidos devem 

se manter tranquilos e o produto chega ao limite de ser belo. 

 

2. Controle das emoções 
Lidar com a finitude da existência de um indivíduo é uma experiência 

complexa e, em certo nível, abstrata. Diante da dificuldade em elaborar tal vivência, 

as relações com a própria morte e com a morte de pessoas próximas podem 

despertar emoções intensas, não vivenciadas cotidianamente.  
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De acordo com a concepção das ciências sociais, as causas e manifestações 

das emoções não são explicadas como fenômenos puramente biológicos. Ao 

analisar as emoções como fenômenos incorporados, elas seriam esquemas ou 

padrões de ação aprendidos em interação com o ambiente social e cultural. Neste 

sentido, questiona-se o caráter impulsivo das emoções. Por se considerar que, 

desde cedo na infância, aprende-se regras de demonstração das emoções, torna-se 

difícil a observação de uma emoção em “estado puro”, ou seja, sem um controle e 

influência  do ambiente social (Rezende e Coelho, 2010: 29). 

Elias (1993: 194) aborda o tema da construção histórica das emoções. 

Demonstra como o processo civilizador não constituiu uma mudança planejada por 

pessoas isoladas, tampouco ocorreu desordenadamente; não é “racional” nem 

“irracional”. Este processo foi possível mediante relação de interdependência de 

pessoas. As transformações sociais ocasionaram uma reorganização dos 

relacionamentos humanos, que foi acompanhada por mudanças na estrutura da 

personalidade do homem. O controle efetuado por outros teria sido interiorizado e 

convertido em autocontrole. Provoca, portanto, transformações no cotidiano dos 

indivíduos onde algumas atividades são excluídas e investidas de sentimento de 

vergonha, regulando a vida instintiva e afetiva. 

O autor demonstra como o monopólio da força física pelo Estado, típico de 

sociedades com divisão de funções mais ou menos avançadas, desempenha papel 

no autocontrole mental. Ao mesmo tempo em que o indivíduo é protegido contra 

ataques súbitos de outros indivíduos, ele próprio é forçado a reprimir qualquer 

impulso que poderia resultar em um ataque a outrem. Este cenário proporciona uma 

transformação de conduta em direção à moderação dos sentimentos devido à 

ampliação do espaço mental, ou seja, além do momento presente, o sujeito leva em 

consideração o passado e o futuro. Assim, o hábito de ligar os fatos em cadeias de 

causa e efeito associado à interdependência social conduz a uma mudança 

‘civilizadora’ do comportamento, no sentindo do controle dos sentimentos (Elias, 

1993: 195). 

Na medida em que as ameaças tornam-se mais calculáveis, a vida fica mais 

previsível. O monopólio da violência física, apontado por Elias (1993: 196), exerce 

uma pressão contínua e uniforme sobre a vida individual por meio do ajuste das 

emoções e condutas desde os primeiros anos de vida do indivíduo. Desta forma, o 

autocontrole é exigido deste sujeito que, desde cedo, interioriza regras sociais. As 
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emoções são elaboradas no interior do ser humano, controlado, transformado ou 

suprimido por um “superego”. Desta forma, o autocontrole é ao mesmo tempo um 

exercício consciente e um hábito automatizado, o que torna tão difícil perceber as 

emoções em seu “estado puro”. 

Quanto mais se depende dos outros, maior o hábito de prever consequências 

dos comportamentos em longo prazo. O indivíduo muda seu comportamento e 

estrutura de personalidade, mas também muda a maneira de enxergar os outros, 

enriquecendo-os em nuances. A observação sobre os indivíduos torna-se mais 

“psicologizada”. Outra transformação social e da personalidade torna-se perceptível 

como aspecto do processo de modelação: a racionalização.  

A psicologização e a racionalização, ambas capacidades de previsão, 

desenvolveram-se em relação entre si. A contenção emotiva e a necessidade de 

ajustar a conduta em função dos outros produz uma forma racionalizada de agir. 

Este planejamento está no modo como o sujeito se comporta e também como lida 

com a conduta dos outros. Desenvolve-se, assim, uma visão psicologizada dos 

indivíduos, que contribui para a previsão de comportamentos. A reflexão contínua, a 

capacidade de prever e a regulação tornam-se indispensáveis no sucesso na vida 

social. 

O controle dos outros tem uma repercussão interna, pois com a 

racionalização como forma de observar e monitorar o comportamento alheio, o medo 

e a vergonha tornam-se meios de incutir o autocontrole. Segundo Elias (1993: 242), 

o sentimento de vergonha está estreitamente articulado à estrutura social, como 

uma preocupação com a transgressão de normas que pode levar a uma degradação 

social. Assim, o corpo e as emoções tornam-se foco de controle regulado pela 

possibilidade de vergonha. 

Na tentativa de evitar uma situação de constrangimento social devido à 

expressão de emoções de forma inadequada, seja no tempo, no espaço ou na 

intensidade, os indivíduos aprendem a modelar suas condutas conforme uma norma 

socialmente preestabelecida. Este aprendizado rege a vida íntima e social na 

medida em que a educação das crianças passou a ter que incutir desde cedo o 

controle sobre o corpo e seus afetos. Para além do controle de uma conduta social, 

o autocontrole emocional, conforme demonstrado, implica em uma transformação da 

subjetividade e sensibilidade dos indivíduos.  
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Desta forma, os sentimentos são considerados pulsões naturais de todos os 

seres humanos, com expressão regulada pela sociedade e época em que vivem. 

Simmel (1979: 11), em acordo com Elias, aborda a contenção constante dos 

impulsos e das emoções nas sociedades ocidentais modernas, em que a crescente 

divisão social de trabalho, a economia monetária e o monopólio da força pelo Estado 

acarretam a necessidade de ações coordenadas com reações mais racionais e 

pouco afetivas. A metrópole exacerba esse controle emotivo criando atitudes 

particulares como a reserva e a postura blasé. 

A economia monetária e o ritmo de vida na metrópole tornam o indivíduo mais 

calculista, reduzindo valores qualitativos a quantitativos. Percebe-se uma certeza na 

definição de identidades e diferenças, uma ausência de ambiguidade nos acordos e 

combinações nas relações. Segundo Simmel,  
“Os problemas mais graves da vida moderna derivam da reivindicação que 
faz o indivíduo de preservar a autonomia e individualidade de sua existência 
em face das esmagadoras forças sociais, da herança histórica, da cultura 
externa e da técnica de vida” (Simmel, 1979: 11) 

De acordo com o autor, a vida metropolitana, caracterizada por rápidas e 

bruscas mudanças, conduziria os indivíduos a reagirem mais com a ‘razão’ do que 

com a ‘emoção’. A conscientização dos atos teria a função de preservar a vida 

subjetiva do indivíduo frente ao poder despersonalizante avassalador da vida 

metropolitana. 

Esta configuração sociocultural das expressões das emoções determina a 

forma como lidamos emocionalmente com situações da vida humana. A 

representação social da morte vigente em determinado contexto determina a forma 

como os indivíduos tendem a expressar suas emoções. No contexto da “morte 

moderna”, uma vez que a morte é escondida, silenciada e envolta pela sensação de 

“fracasso”, as emoções não têm espaço no ambiente hospitalar. Em contrapartida, 

na medida em que o modelo da “boa morte” defende que ela deve ser aceita como 

um processo natural da vida, a morte é então anunciada e com informações 

compartilhadas entre os atores sociais envolvidos (o doente e seus familiares e os 

profissionais de saúde). Configura-se um contexto em que as emoções destes 

indivíduos ganham “voz”, seus desejos e temores podem – e devem – ser 

compartilhados, uma vez que são considerados como recursos, obstáculos ou 

vulnerabilidades no trabalho de produção da “boa morte”. No entanto, mesmo neste 

cenário a expressão das emoções é modelada: a expressão de sentimentos, 
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inclusive dos próprios membros da equipe, são aceitos e valorizados, mas de forma 

contida para não perturbar o ambiente dos Cuidados Paliativos que deve 

permanecer calmo, tranquilo e pacífico. Assim, de acordo com Menezes (2004), 
“Não se trata, portanto, apenas da construção de novas representações da 
morte, mas de um processo que inclui uma nova imagem do profissional, 
uma qualidade inovadora na relação equipe de saúde/doente/familiares. 
Indo além, é uma produção e difusão de modalidades diferentes de controle 
e expressão das emoções” (Menezes, 2004: 207). 

 

3. Medicalização da morte 
A produção de uma “boa morte” depende da mobilização de esforços dos 

atores sociais envolvidos no processo de modo a garantir as vontades do doente. 

Para atingir esta meta é condição necessária a aceitação social do processo do 

morrer entre os sujeitos. Kübler-Ross, psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, 

se tornou referência na assistência a doentes terminais, devido às suas propostas 

de escuta dos pacientes e seus familiares. A autora formula cinco etapas 

vivenciadas pelo doente, ao saber do avanço de doença grave, na direção da morte: 

a negação, a raiva, a negociação, a depressão e, por fim, a aceitação. Estas fases 

não indicam um percurso necessariamente vivenciado pelo enfermo, mas trata-se de 

um modelo de compreensão do processo subjetivo. A teoria de Kübler-Ross 

representa uma inovação no tema, pois sugere uma modificação nas 

representações do morrer como um fenômeno da vida humana que deve ser vivido e 

elaborado, passível de receber intervenções de profissionais capacitados, com 

conhecimentos específicos (Menezes, 2004: 59). 

O modelo de “morte contemporânea”, assim como o modelo da “morte 

moderna”, deve ser entendido como “tipo ideal”, no sentido weberiano2. A ideia de 

um modelo de “morte contemporânea” não sugere a evidência de um único modelo 

de “boa morte” numa determinada cultura. Entretanto, pode ser entendido como uma 

norma, servindo como norteador das intervenções e expectativas dos atores sociais 

envolvidos. 

A normatização de um modelo da “boa morte” mediante sua apropriação por 

um saber técnico especializado categoriza, nos termos de Nikolas Rose (1988: 35), 
                                            

2 O “tipo ideal” é um recurso metodológico com a finalidade de orientar o pesquisador diante da gama 
de fenômenos observáveis na vida social. Consiste em enfatizar determinado traço de realidade, não 
correspondendo, de fato, às situações observáveis. Desta forma, é “ideal” em sentido puramente 
lógico, não correspondendo à ideia de “dever ser”, de “exemplar”  (Weber, 2008). 
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um “governo” sobre a morte e o morrer. Por meio de uma ação calculada sobre os 

indivíduos, busca-se a realização de fins sociais e políticos. Para governar os 

sujeitos é preciso primeiro conhecê-los. No caso dos fenômenos da vida humana, 

como a morte e o morrer, são as ciências “psi” que fornecem os conceitos pelos 

quais a subjetividade e intersubjetividade podem ser calculáveis. Desta forma, os 

indivíduos são objetos de intervenção externa, mas também sujeitos de uma ação 

sobre si próprios em nome de suas capacidades subjetivas. A expertise da 

subjetividade trabalha, portanto, por intermédio da persuasão inerente às suas 

verdades, fornecendo aos indivíduos a ilusão de permanecerem livres a agir 

conforme suas escolhas, desejos e condutas. 

A formulação do conceito de uma “boa morte” abre espaço para a expressão 

dos desejos e temores do indivíduo doente. Ao posicioná-lo no centro deste 

processo, possibilita que ele tome decisões sobre sua trajetória, inclusive na 

negociação acerca de intervenções médicas. Tais escolhas não são isentas da 

influência de valores socialmente compartilhados e normatizados. 

Apesar de o modelo dos Cuidados Paliativos ser responsável pela construção 

de um discurso crítico opõe aos excessos de intervenções médicas, o modelo da 

“boa morte” se baseia em diversos níveis de intervenção. As ações dos profissionais 

de saúde são direcionadas ao controle e alívio da dor e dos demais sintomas, por 

meio do uso de medicamentos e bloqueios neurais. Contudo, os procedimentos não 

se restringem à dimensão corporal, pois se estendem também aos aspectos 

psicológicos, sociais e espirituais. Neste sentido, são formuladas intervenções que 

estimulem uma elaboração psicológica em torno dos sentidos da própria vida, uma 

expressão de sentimentos dos pacientes e de seus familiares, com enunciação para 

realização de seus desejos, uma resolução de pendências legais, sociais e afetivas, 

um planejamento sobre o período final da própria vida e sobre os rituais após a 

morte. As medidas também estimulam um equilíbrio “espiritual”, por meio de 

técnicas segundo o modelo da Nova Era, como mentalizações, meditação, uso de 

mantras, aromaterapia, cromoterapia e, até ingestão de substâncias psicoativas 

como a psilocibina. 

Para a produção de uma “boa morte”, os defensores dos Cuidados Paliativos 

recomendam um cuidado personalizado e integral para controlar o sofrimento do 

doente por meio de uso limitado da tecnologia médica. Contudo, segundo Juan 

Pedro Alonso (2013: 2545), a proposta de um cuidado mais “humanizado” é 
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mediada por habilidades e saberes técnicos específicos, mediante um avanço 

profissional sobre áreas tidas como da intimidade das pessoas. Portanto, 

representaria uma expansão da esfera do controle médico para além dos aspectos 

puramente fisiológicos, englobando também os psicológicos, sociais e espirituais.  

A fim de proporcionar uma “morte digna” mediante um processo único e 

singular daquele indivíduo, os profissionais de saúde devem solicitar e registrar 

informações relevantes acerca do paciente. Constrói-se um conhecimento íntimo 

sobre ele, objetivando detectar possíveis problemas ou vulnerabilidades na 

experiência dos enfermos ou familiares para que, a partir de uma intervenção 

minimamente mediada pelos profissionais envolvidos, tais questões possam ser 

sanadas para viabilizar uma “boa morte”. Deste modo, os Cuidados Paliativos 

aconteceriam na confluência de aspectos caracterizados por competência 

(linguagem, conhecimento e habilidades da medicina) e aspectos do cuidado 

(compaixão e empatia). Esta integração compõe um saber técnico e discurso 

específicos sobre a morte e o morrer. 

 Novos espaços de intervenção profissional são construídos e legitimados, 

medicalizando a experiência do morrer em sentido mais amplo, em comparação com 

o que ocorre no modelo da “morte moderna”. De acordo com Peter Conrad (2007: 

4), medicalização é o processo pelo qual fenômenos ‘não-médicos’ são definidos e 

tratados sob a esfera da medicina. Assim, cada vez mais a medicina atua sobre 

eventos da vida, mesmo que não sejam exclusivamente fisiológicos, afirmando-se 

como autoridade naquele discurso. É neste conjunto que a morte passa a ser um 

momento de intervenção do saber e práticas médicas. A produção de uma “boa 

morte” está associada ao fluxo da vida daquele indivíduo único e singular, uma vez 

que medicalização e individualização são processos intrinsecamente vinculados e 

articulados (Menezes e Gomes, 2011: 103).  

Ainda de acordo com Alonso (2013: 2547), a ampliação das esferas de 

atuação profissional pode dar lugar a intervenções normativas sobre a experiência 

de morrer ao abordar sentimentos, relações e dinâmicas familiares. A “humanização” 

dos cuidados no processo do morrer não significa, portanto, uma 

“desmedicalização”, mas a afirmação de uma nova especialização profissional 

dotada de habilidades técnicas e discursos específicos. A constituição do processo 

de morrer como um trabalho sobre si ocorre mediante auxílio de técnicas e 
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intervenções da ação de profissionais especializados orientados por um modelo 

considerado ideal.  

A normatização do processo da “boa morte” possibilita a formulação de 

etapas e metas em direção a um cenário ideal, indicando uma tentativa de 

quantificação do qualitativo. Um exemplo desta objetivação é o ‘The 2015 Quality of 

Death Index: Ranking palliative care around the world’3, documento elaborado pela 

The Economist Intelligence Unit (EIU) que compara e classifica diversos países de 

acordo com a proximidade que apresentam da meta comum da “boa morte”. Este 

estudo aponta que ainda há muito a ser feito mesmo pelos países que se encontram 

no topo do ranking. Para isso, sugere ser preciso uma mudança cultural de uma 

mentalidade que prioriza um tratamento curativo para uma que valorize o cuidado 

paliativo, considerando o morrer como um processo normal e que almeje uma 

qualidade de vida para o paciente em seu processo de morrer e seus familiares. 

Apesar de entender que cada país traçará uma trajetória particular no 

aprimoramento da qualidade do processo de morrer devido às diferenças culturais, 

populacionais e governamentais, o estudo estipula uma comparação que só é 

possível a partir de uma ideia normatizada do que seja essa experiência. Por fim, 

apresenta orientações de medidas econômicas e governamentais de âmbito 

nacional e internacional de acordo com pressupostos do saber médico. 

 

4. Medicalização do luto 
O modo como a morte é elaborada socialmente – como evento que deve ser 

evitado e afastado a qualquer custo ou que deve ser aceito e vivenciado socialmente 

– implica consequências na forma como o luto poderá ocorrer. Em um contexto em 

que a morte é entendida como etapa natural da vida, seu entorno ideal de acordo 

com os paliativistas é caracterizado/normatizado como um momento calmo e 

tranquilo. 

A partir do momento em que o paciente é diagnosticado como “fora de 

possibilidades terapêuticas de cura” e a morte consiste em fim breve e inexorável, as 

intervenções paliativistas, direcionadas a todos os atores sociais, propõem a 
                                            

3 Este estudo avaliou 80 países a partir de 20 indicadores quantitativos e qualitativos divididos em 
cinco categorias: ambiente paliativo e de cuidados de saúde; recursos humanos; acessibilidade aos 
cuidados; qualidade dos cuidados e o nível de engajamento da comunidade. Para construir este 
índice, a EIU utilizou dados e pesquisas já existentes em cada país e entrevistas com especialistas 
em cuidados paliativos de diferentes nacionalidades. 
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aceitação deste evento. A preparação para a morte ainda em vida possibilita o 

processo de luto denominado pelos profissionais de saúde como “luto antecipatório” 

entendido como o conjunto de sentimentos relacionados à notícia do diagnóstico de 

uma doença potencialmente mortal indicando uma eminente perda concreta ou 

simbólica para o doente e seus familiares (Genezini, 2012: 571). Diante desta 

categoria, é formulada uma modalidade de assistência específica dirigida às 

pessoas envolvidas no acompanhamento do processo do morrer. Surgem cursos de 

especialização em “terapia do luto”, com uma produção bibliográfica prescritiva, 

voltada à prevenção de um “luto patológico”. 

De acordo com Rose (2011: 118), nas sociedades ocidentais modernas, os 

“saberes psi” configuram disciplinas científicas de conhecimento positivo dos 

indivíduos, afirmando uma verdade sobre os humanos e uma forma de agir sobre 

eles. De modo geral, a construção desse conhecimento não emerge da reflexão do 

indivíduo normal, da personalidade normal ou ainda da emoção normal, mas, pelo 

contrário, a própria noção de normalidade emerge da preocupação com o que é 

considerado problemático, perigoso ou patológico.  

Assim como na designação dos modelos de “morte moderna” e “morte 

contemporânea”, a ideia de um modelo de conduta ‘normal’, em contraste a um 

‘patológico’, não pretende sugerir a evidência de um único modelo de pessoa numa 

determinada cultura. Conforme o conceito de “tipo ideal” weberiano,  
“[E]m nosso próprio tempo, (...) a Psicologia, na forma de um modelo de 
indivíduo psicológico, têm sido a base de tentativas similares de unificação 
da conduta de vida em torno de um único modelo do que seja subjetividade 
apropriada. Mas a unificação da subjetivação deve ser vista como um 
objetivo de programas específicos, ou como um pressuposto de certos 
estilos de pensamento, não como uma característica das culturas humanas” 
(Rose, 2011: 48). 

A elaboração de conhecimento acerca da subjetividade gera uma expectativa 

sobre as condutas humanas. É neste recorte que a experiência do luto está inserida. 

A expertise “psi” fornece conhecimento, a partir observação da vivência social do 

luto dentro de um contexto histórico-cultural, que instaura uma norma, uma forma de 

como o luto “deve ser” vivido. A partir da construção deste saber se passa a 

conceber uma experiência normal e outra patológica deste fenômeno. 

A discriminação do luto no DSM – Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Transtornos Mentais – evidencia uma normatização da experiência subjetiva deste 

evento. O DSM-4, formulado e publicado em 2000 pela Associação Americana de 
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Psiquiatria, se refere ao luto como diagnóstico diferencial do transtorno de humor 

Episódio Depressivo Maior. Por compartilhar características com este transtorno de 

humor, o Manual explicita que, “se os sintomas começaram dentro do período de 

dois meses após a perda de um ente querido, e não persistirem para além desses 

dois meses, são geralmente considerados como resultante do luto” (2002: 252). 

Assim, destaca a duração e expressão do luto ‘normal’, mesmo que admitindo 

variações culturais. Caso os sintomas permaneçam presentes dois meses após a 

perda, deve ser considerado o diagnóstico de Episódio Depressivo Maior. 

No DSM-5 publicado em 2013, o luto permanece como diagnóstico diferencial 

do Episódio Depressivo Maior, porém a duração “normal” considerada é de doze 

meses. Além desta distinção, observa-se nesta edição do Manual a formulação do 

Transtorno do Luto Complexo Persistente inserido no tópico “Condições para 

estudos posteriores”. Apesar de ainda não ser categorizado como diagnóstico oficial, 

o Manual propõe o conceito de luto patológico, que se distingue do luto normal pelo 

tempo de sua vivência: patológico é o luto que persiste com severidade para além 

dos 12 meses que sucedem o falecimento. 

A construção de um saber sobre o luto, por meio da delimitação de uma 

vivência esperada e outra que seria passível de intervenção por ser considerada 

uma ‘ameaça a vida’, gera regras que são interiorizadas pelos indivíduos inseridos 

naquele contexto. A construção deste saber produz uma nova categoria de 

sintomatologia e, portanto, novas “necessidades cultivadas”. Neste sentido, deve-se 

cuidar do luto preventivamente de forma que ele não evolua para uma experiência 

patológica. Na medida em que saberes, práticas institucionais e profissionais são 

reconfigurados, com oferta de modelos para elaboração de perdas, com a 

possibilidade de intervenção de “experts da conduta humana”, novas subjetividades 

e sensibilidades são produzidas socialmente.  

As técnicas da conduta humana pretendem agir sobre os indivíduos sem 

violar sua autonomia. Os “saberes psi” não configurariam uma “dominação” sobre os 

indivíduos, mas uma “condução da conduta”, uma orientação ao governo de si 

(Rose, 2011: 139). Desta forma, a partir da concepção de uma experiência de luto 

patológico, delimitada pelos “saberes psi”, o indivíduo buscaria autorregular suas 

emoções de forma a adequá-las a um padrão ‘normal’. Diante de uma ideia de um 

‘luto normal’ e um ‘luto patológico’, se controlaria a duração e intensidade desta 

vivência dentro do que é socialmente considerado como ‘normal’.  
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Diante deste cenário surgem técnicas e demandas de conduta do luto. A 

apropriação deste fenômeno pelas disciplinas psi fornece um modelo de elaboração 

dos eventos traumáticos ou de perda, ocorridas na vida, e uma possibilidade de 

ação pelos “experts da conduta humana” tanto com intervenções com propostas 

curativas de uma vivência patológica, como intervenções preventivas de tal 

experiência.  

Nas sociedades ocidentais contemporâneas, caracterizadas pela busca 

contínua do prazer, configura-se um campo científico, com especializações para 

profissionais da área psi, direcionado ao controle do sofrimento pela perda. A 

estruturação de um saber, uma teoria e uma prática específicos para esta etapa da 

vida possibilita a oferta e, consequentemente, a construção de demanda por 

serviços específicos para acompanhamento do luto. Observa-se uma ‘proliferação’ 

de clínicas e cursos de especialização direcionados para este fim. O tema começa a 

ser amplamente divulgado nos meios profissionais e por intermédio dos meios de 

comunicação destinados à população geral. De acordo com Menezes e Gomes 

(2011: 121), a crescente visibilidade de temas acerca da morte e morrer pode ser 

interpretado como um meio de elaboração coletiva em consequência de uma 

secularização da sociedade, reverenciando o indivíduo até o último momento de sua 

vida. Grupos terapêuticos, encontros, conversas e relatos de experiências vividas 

por enlutados são divulgados na internet. O luto se configura, portanto, como um 

período da vida que merece acompanhamento profissional seja como tratamento do 

luto patológico ou como acompanhamento na elaboração do luto normal, a fim de 

garantir que aquele status de sofrimento tenha a menor duração possível, 

prevenindo-se de um luto patológico. 

 

Considerações finais 
A reestruturação da gestão do processo do morrer possibilita novos discursos, 

saberes e práticas sobre este evento. Entra em pauta a necessidade de refletir – e 

talvez reconsiderar – as fronteiras éticas e morais sobre a conduta profissional. 

Temas como eutanásia, suicídio assistido e luto ‘normal’ e ‘patológico’ são 

abordados no meio acadêmico, tanto a partir de propostas militantes de uma causa 

como por produções problematizadoras de tais questões. 
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A relação social da morte em determinado contexto indica como os indivíduos 

estipulam uma conduta considerada ideal diante do processo de morte. De acordo 

com Menezes (2013: 334), o ideário paliativista configura-se como um processo 

sofisticado de normatização ao abranger discursos e práticas de serviço de 

afirmação do valor do indivíduo. A ampliação da abrangência das intervenções dos 

profissionais de saúde sobre a totalidade ‘bio-psico-social-espiritual’ dos indivíduos 

durante o processo do morrer e a morte objetiva proporcionar “qualidade de vida” ao 

enfermo até o momento final de sua vida. 

As transformações sociais impulsionam novas produções de sentidos pela 

coletividade acerca do tema da morte e o morrer de acordo com os valores e 

crenças compartilhados na sociedade. A proposta dos Cuidados Paliativos formula 

um ideário em que a morte deve ser socialmente aceita e produzida pelo doente, 

seus familiares e profissionais de saúde. A interiorização destes valores cria uma 

demanda de ação especializada sobre este fenômeno. 

No processo de aceitação da morte como uma etapa ‘natural’ da vida, o 

doente “fora de possibilidade terapêutica de cura” deve viver o luto de sua própria 

vida para ser capaz de negociar a produção de sua “boa morte”. Os familiares do 

enfermo e os profissionais de saúde que o acompanha devem passar pelo mesmo 

processo para viabilizar o cenário do modelo de “morte contemporânea” e para 

prevenir um ‘luto patológico’. Tais experiências são criadas e legitimadas a partir da 

produção de uma expertise e a proliferação de discursos sobre o luto. Manuais, 

livros-texto, clínicas e cursos de especialização e notícias destinadas ao público 

leigo ou profissional evidenciam a construção de um saber em torno de um luto 

medicalizado. 
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